DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 21

19.00H
Igreja Muro

SS. CRISTÓVÃO MAGALLANES, Presbítero e COMPANHEIROS, Mártires (MF)

Quarta
Dia 22

19.00h
S. RITA DE CÁSSIA, Religiosa (MF)
Igreja S. Mamede

Quinta
Dia 23

19.00h
Igreja S. Romão

Sexta
Dia 24

19.00
Igreja S. Mamede
17.00h
Igreja Muro

Sábado
Dia 25

Almas de Purgatório

1º Aniv. Falecimento Claudino Monteiro Vieira; 1º Aniv. Falecimento Juvenal Ferreira da Silva

18.15h
11º Aniv. Falecimento Adelina da Silva Azevedo
Igreja S. Mamede
19.30h
Igreja S. Romão

Manuel Azevedo Ramos e família; Joaquim da Silva Dias; Manuel
Augusto Ramos Martins; Joaquim Mário Moreira Lagoa; Manuel
da Silva Mamede e esposa; Maria Deonilde Oliveira Ramos e
marido

8.00h
Igreja S. Mamede
9.15h
Domingo Igreja Muro
Dia 26
10.30h
Capela S. Bartolomeu

30º Dia Maria Isabel Fernandes da Rocha; Helena Sousa Tavares; Américo Moreira Maia; José Alves da Silva e esposa (Águas);
José Sousa e Silva (Águas); Laura Silva Santos, marido e filho;
Manuel José Torres da Silva e familiares; Adriano Alberto Naldinho; Graciano Augusto de Sousa e Cunha e sogro; José Ferraz,
filho e família; Aurora Gonçalves Araújo e marido; António Pereira
Vilas Boas e esposa; Aniv. Falecimento José Joaquim Alves Oliveira; Aniv. Falecimento Martinho da Silva Martins e esposa

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira das 16.30h às 18.45h na Residência Paroquial do Muro. Na quarta-feira das
16.00h às 19.00h, na Igreja de São Mamede e na quinta-feira das 16.00h às 19.00h, na Residência Paroquial de São Romão.
Atendimento pelo Cartório:
Sábado das 10.00h até às 12.00h, na residência de S. Romão para entregar e levantar declarações, para marcar intenções de missa (São Mamede e Muro) e para tratar de tudo que tenha a
ver com papelada.
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Horários e Intenções das Missas

Boletim nº 344 - Ano C - De 19 a 26 de Maio de 2019

V DOMINGO DA PÁSCOA
O tema fundamental da liturgia deste domingo é
o do amor: o que identifica os seguidores de
Jesus é a capacidade de amar até ao dom total da
vida.
No Evangelho, Jesus despede-Se dos seus discípulos

e

deixa-lhes

em

testamento

o

“mandamento novo”: “amai-vos uns aos outros,
como Eu vos amei”. É nessa entrega radical da
vida que se cumpre a vocação cristã e que se dá
testemunho no mundo do amor materno e paterno de Deus.
Na primeira leitura apresenta-se a vida dessas
comunidades

cristãs

chamadas

a

viver no amor. No meio das vicissitudes e das crises, são comunidades fraternas, onde os irmãos se ajudam, se fortalecem uns aos outros nas dificuldades, se amam e dão testemunho do amor de Deus. É esse
projeto que motiva Paulo e Barnabé e é essa proposta que eles levam, com a generosidade de quem ama,
aos confins da Ásia Menor.
A segunda leitura apresenta-nos a meta final para onde caminhamos: o novo céu e a nova terra, a realização da utopia, o rosto final dessa comunidade de chamados a viver no amor.
In Dehonianos

“O Conselho é o mesmo amor que nos torna cuidadosos e hábeis para bem escolher os meios próprios para servir Deus santamente. ”
Padre Dehon

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒ Direitos Paroquiais/Côngrua: Estão em pagamento os direitos Paroquiais/Côngrua, no horário
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒

•
•
•

de atendimento.
Na terça-feira, dia 21 de maio, quero reunir com os responsáveis dos 3 cortejos, por volta das
21.30h (no final do terço), para falarmos de algumas coisas relativas aos mesmos.
Conselho Económico: Na quarta-feira, dia 22 de maio, há reunião do Conselho Económico, por
volta das 21.30h (no final do terço).
Sábado dia 25 de Maio, às 14h30 na Igreja Paroquial, Eucaristia mensal da nossa catequese
para todos os grupos. Nesta Celebração os Jovens do 9°ano realizam a sua "Festa do Compromisso".
Sábado dia 25 de Maio, no final da Eucaristia da catequese o Grupo de Jovens “Mensageiros do
Coronado”, realiza mais uma atividade "Fim de Semana Mais Doce", com a realização de venda
de bolos. O grupo pede desde já a colocação na compra mas também na oferta de bolos. A verba
angariada tem como objetivo as Jornadas Mundiais da Juventude. No final teremos reunião, se és
jovem e pretendes ser um jovem cristão ativo, então o grupo está à tua espera!
Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima 2019 – Apresentação de Contas
Receitas: 11.896,66€
Despesas: 9.599,51€
Saldo Final: 2.297,15€ (Deste valor 1.000,00€ serão para as obras paroquiais. O restante será
para as despesas com a procissão de velas do dia 12 de Outubro, nomeadamente com a GNR, e
para suporte da catequese).
A Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima agradece aos diversos grupos
paroquiais, a todas as pessoas que tornaram possível a realização desta festa e à generosidade
do povo de S. Romão.
A comissão informa ainda que os números sorteados pela lotaria clássica são: 1º Prémio n.º 457,
2º Prémio n.º 565 e 3º Prémio n.º 141.

Recitação do Santo Terço na Igreja às 21h00 (ao sábado às 19h00)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19 de Maio (domingo) responsabilidade pela recitação: Grupo Escuteiros;
20 de Maio (segunda-feira) responsabilidade pela recitação: Catequese Paroquial - 2° e 8° ano;
21 de Maio (terça-feira) responsabilidade pela recitação: Catequese Paroquial - 3° e 7° ano;

Avisos Inter Paroquiais:

◊ V Caminhada Solidária: O Clube Slotcar da Trofa vai organizar a V Caminhada Solidária, no próximo dia 26 de Maio, com partida do Clube Slotcar da Trofa, pelas 9.30h. A
inscrição tem o custo de 3 passos e podem ser feitas junto da Margarida Pinto - São
Cristóvão do Muro - (919238031). O valor das inscrições reverte para a Liga Portuguesa
Contra o Cancro.

◊ Dia Diocesano Da Família: Domingo dia 16 de Junho, dia da Santíssima Trindade, no
Arena Dolce Vita em Ovar, terá lugar o Dia Diocesano da Família, para os casais que ao
longo do corrente ano, fizeram ou irão fazer os seus 10, 25, 50 e 60 anos de matrimónio.
Programa:

• 14h00 - Acolhimento dos Casais Jubilados
• 15h00 - Preparação para a Eucaristia
• 15h30 - Celebração da Eucaristia, com a Bênção personalizada feita pelo Sr. Bispo do
Porto D. Manuel Linda e a entrega do respetivo diploma.
As Inscrições devem ser efetuadas até ao próximo dia 25 de Maio, junto dos elementos
da Pastoral Familiar ou na sacristia.
A nossa Vigararia irá disponibilizar um autocarro para os casais que assim o desejarem.
Preço por casal de 10,00€ e com saída prevista às 11h00. Domingo dia 9 de Junho, às
15h30 no Salão Paroquial do Muro, terá lugar uma reunião preparatória para este dia
diocesano.

◊ No mês de Maio haverá ainda a seguinte sessão de Preparação de Adultos para o
Crisma:
- 31.05.2019 - Sessão "Espírito Santo" - 21h30 no Salão Paroquial de São Mamede do
Coronado

22 de Maio (quarta-feira) responsabilidade pela recitação: Catequese Paroquial - 4°, 9º e 10° ano;
23 de Maio (quinta-feira) responsabilidade pela recitação: Catequese Paroquial - 5º e 6° ano;
24 de Maio (sexta-feira) responsabilidade pela recitação: Grupo Crisma de Adultos;
25 de Maio (sábado) responsabilidade pela recitação: Grupo de Acólitos;

AJUDAR É TÃO FÁCIL E NÃO NECESSITA GASTAR!

26 de Maio (domingo) responsabilidade pela recitação: Pastoral da Família;
27 de Maio (segunda-feira) responsabilidade pela recitação: Zeladoras da Igreja Paroquial;

Vimos pedir-lhe que apoie as obras da nossa Igreja e espaço envolvente.

28 de Maio (terça-feira) responsabilidade pela recitação: Grupo de Jovens Mensageiros do Coronado;

Ao preencher o IRS pode destinar 0,5% do IRS liquidado no ano 2018.

29 de Maio (quarta-feira) responsabilidade pela recitação: Grupo de Leitores;

IRS a reembolsar ou a pagar.

30 de Maio (quinta-feira) responsabilidade pela recitação: Comissão de Festas Santa Eulália;
31 de Maio (sexta-feira) responsabilidade pela recitação: Todos os Grupos Paroquiais.

Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.srcoronado.com

Esta prática não irá alterar o cálculo do IRS quer em relação ao valor de
Para o efeito apenas tem que inscrever o NIF 501618511, pertencente à
Fábrica da Igreja Paroquial de São Romão do Coronado na declaração do
modelo 3, folha de rosto, Quadro 11, Campo 1101.

